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ІНСТРУКЦІЯ 

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 64 

 при виконанні робіт на фрезерному верстаті  

у навчальній майстерні 
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Дана інструкція включає вимоги з охорони праці і направлена на 

забезпечення безпечних умов праці при виконанні робіт на фрезерному верстаті.  

1.2.Працівник зобов’язаний:  

- дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також безпеку і здоров’я оточуючих 

людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території 

підприємства; 

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; 

- проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні 

медичні огляди. 

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. 

1.3. До самостійної роботи на фрезерному верстаті допускаються особи не 

молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж з охорони 

праці на робочому місці, ознайомлені з правилами пожежної безпеки і засвоїли 

безпечні прийоми виконання робіт. 

1.4. Дотримуватися Правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати 

вимоги правил пожежної безпеки, виконувати тільки доручену роботу.  

Забороняється знаходитися і виконувати роботи на території організації і 

робочому місці в стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння 

(отруєння). Палити дозволяється тільки в спеціально встановлених місцях.  



  

1.5. Під час роботи на працівника можуть впливати такі небезпечні й шкідливі 

виробничі чинники: 

- можливість ураження електричним струмом; 

- рухомі механізми та частини устаткування і незахищений різальний 

інструмент; 

- відлітаючі шматочки металу; 

- висока температура поверхні оброблюваних деталей і інструментів; 

- дрібна стружка та  аерозолі мастильно-охолоджуючої рідини; 

- підвищений рівень шуму і вібрації; 

- підвищена і знижена температура, вологість повітря; 

- недостатня освітленість робочої зони; 

- падіння заготовок і готових деталей.  

1.6. Працівник повинен користуватися справними інструментами, 

пристосуваннями і тільки за їх прямим призначенням.  

1.7. Працівник повинен утримувати в чистоті і порядку робоче місце, не 

захаращувати сторонніми предметами проходи, проїзди, а також підходи до місць 

розташування первинних засобів пожежогасіння.  

1.8. Працівник повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту 

відповідно до діючих норм.  

1.9. Забороняється працювати на верстаті з обірваним проводом заземлення, а 

також при відсутності або несправності блокувальних пристроїв. 

1.10. Забороняється знімати огородження небезпечних зон працюючого 

обладнання і запобіжні пристрої. 

1.11. Забороняється розміщувати матеріали і готові вироби в проходах і 

проїздах, на підлозі поблизу робочого місця.  

1.12. Відходи слід зберігати в спеціальних ящиках і кожну зміну прибирати.  

1.13. Обтиральні та змащувальні матеріали повинні зберігатися в металевих 

ящиках, що щільно закриваються.  

1.14. Механічні передачі та інші рухомі частини верстата, а також ті частини, 

що  обертаються, повинні мати огорожу. Оброблювальні вироби, що виступають за 

габарити верстата, повинні бути огороджені стійкими запобіжними пристроями.  

1.15. Забороняється допускати до управління верстатом сторонніх осіб і 

залишати без нагляду включений верстат.  

1.16. Працівнику забороняється вмикати і вимикати (крім аварійних ситуацій) 

устаткування, робота на якому йому не доручалася; 

1.17. Працівник, який використовує при обробці деталей мастильно-

охолоджуючі рідини, повинен забезпечуватися профілактичними мазями або 

рідинами для змащування рук.  

1.18. Дотримуватися правил особистої гігієни: перед прийомом їжі, в перервах, 

після закінчення роботи мити руки водою з милом, не використовувати для цих 

цілей емульсії, легкозаймисті  та горючі рідини  (бензин, гас, ацетон та ін),  їжу 

приймати в обладнаних для цих цілей приміщеннях, спецодяг та особистий одяг 

зберігати у відведених для цього місцях.  

1.19. У разі захворювання або отримання навіть незначної травми, припинити 

роботу, повідомити про це своєму керівнику і звернутися до лікаря.  



  

1.20. За невиконання вимог цієї інструкції працівник несе відповідальність 

згідно чинного законодавства. 

1.21. Плановий термін перегляду інструкції – 3 роки. 
 

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ 

2.1. Одержати завдання від керівника робіт. 

2.2 Одягнути і привести в порядок спецодяг. Застібнути його на всі гудзики, не 

допускати звисання кінців одягу. Зашнурувати і зав’язати шнурки на взутті. 

Прибрати волосся під головний убір. 

2.3. Підготувати робоче місце, звільнивши підлогу від шматків металу, обрізків, 

інших предметів. 

2.4. Перевірити наявність і справність захисного екрана і захисних окулярів, 

запобіжних пристроїв для захисту від стружки і охолоджуючих рідин. 

2.5. Перевірити наявність і надійність кріплення захисних огорож, а також 

з’єднання захисного заземлення з корпусом верстата. 

2.6. Перевірити наявність і справність дерев’яного настилу біля верстата. 

2.7. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була достатньо 

освітлена і світло не сліпило очі. Лампи місцевого освітлення повинні живитися 

струмом напругою до 42 В. 

2.8. Перевірити наявність змащування верстата. При змащуванні слід 

користуватися  тільки спеціальними пристосуваннями. 

2.9. Підготувати гачки для видалення стружки. Гачки повинні мати гладкі 

рукоятки та щиток, що запобігає порізу рук стружкою. Не дозволяється 

застосовувати гачки з ручкою, яка має форму петлі. 

2.10. Перевірити на холостому ході верстата: 

а) справність органів управління; 

б) справність системи змащення і охолодження; 

в) справність фіксації важелів включення і перемикання (впевнитись у тому, що 

можливість самовільного перемикання з холостого ходу на робочий виключена). 

2.11. Перевірити чи немає заїдання або надмірного послаблення в рухомих 

частинах верстата, особливо в шпинделі. 

2.12. Ріжучий, вимірювальний, кріпильний інструмент і пристосування повинні 

бути розкладені в зручному для користування порядку. Працювати дозволяється 

тільки справним інструментом, пристосуваннями і застосовувати їх строго за 

призначенням. 

2.13. Ріжучий інструмент повинен бути правильно заточений, хвостовики та 

посадочні місця не повинні мати пошкоджень, деформацій. 

2.14. Забороняється доторкатися до струмопровідних частин устаткування, 

відкривати дверцята електрошафи. 

2.15. Перед включенням верстата необхідно переконатися в тому, що 

включення не заподіє шкоди будь-кому, хто поруч працює. 

2.16. Про всі несправності і зауваження по роботі верстата необхідно негайно 

повідомити керівника і без його дозволу до роботи не приступати. 
 

 

 



  

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

3.1. При виконанні робіт бути уважним, не відволікатися самому і не 

відволікати інших. Забороняється допускати на робоче місце осіб, що не мають 

відношення до даної роботи. 

3.2. Перед установкою на верстат оброблюваної деталі очистити її від іржі, 

окалини, криги, піску,стружки, масла та ін.  

3.3. Перед установкою на верстат пристосування ретельно очистити його від 

стружки і масла, особливо базові та кріпильні поверхні, щоб забезпечити 

правильну установку і міцність кріплення. 

3.4. Перед установкою фрези необхідно перевірити: 

- надійність і міцність кріплення зубів або пластин із твердого сплаву в корпусі 

фрези; 

- цілісність і правильність заточування пластин із твердого сплаву, які не 

повинні мати викришених місць, тріщин, припікання. 

3.5. Якщо ріжучі кромки притупилися або викришилися, фрезу слід замінити. 

3.6. Встановлення та зняття фрези вручну потрібно проводити в рукавицях. 

Фрезерна оправка (фреза) закріплюється в шпинделі ключем тільки після 

включення коробки швидкостей, щоб уникнути провертання шпинделя. Затискання 

та віджимання фрези ключем на оправці шляхом включення електродвигуна не 

дозволяється. 

3.7. При знятті перехідної втулки, оправки або фрези зі шпинделя необхідно 

користуватися спеціальним вибивачем, при цьому підкласти на стіл верстата 

дерев’яну підкладку. 

3.8. Не залишати ключ на головці затяжного болта після установки фрези або 

оправки. 

3.9. Після установки і закріплення фрези перевірити радіальне і торцеве биття, 

яке не повинно бути більше 0,1 мм. 

3.10. Набір фрез необхідно встановлювати в оправку так, щоб їх зубці були 

розташовані в шаховому порядку. 

3.11. При обробці в'язких матеріалів, що утворюють зливну стружку, необхідно 

застосовувати фрезу зі спеціальною заточкою або пристосуванням, що забезпечує 

дроблення стружки в процесі різання. 

3.12. При кріпленні деталі за необроблені поверхні слід застосовувати лещата та 

пристосування з насічкою на затискних губках. Оброблювану деталь 

встановлювати на верстаті надійно і правильно, щоб виключити можливість її 

вильоту в процесі обробки. 

3.13. Деталь необхідно кріпити в місцях, що знаходяться ближче до 

оброблюваної поверхні. 

3.14. При закріпленні на верстаті пристосувань і оброблюваних деталей 

користуватися тільки спеціально призначеної рукояткою або справними 

стандартними ключами відповідно розмірам гайок і головок болтів. 

3.15. Деталь до фрези слід подавати після того, як фреза отримає робоче 

обертання, врізати фрезу в деталь слід поступово, механічну подачу включати до 

зіткнення деталі з фрезою. При ручній подачі не допускати різких збільшень 

швидкості і глибини різання. 



  

3.16. Перш ніж вийняти деталь з лещат, патрона чи затискного пристрою, 

потрібно зупинити верстат, для чого вимкнути подачу, потім відвести фрезу від 

оброблюваної деталі на безпечну відстань і вимкнути обертання фрези (шпинделя).  

3.17. Не допускати скупчення стружки на фрезі чи оправці. Видаляти стружку 

слід тільки після повної зупинки шпинделя спеціальними гачками із захисними 

чашками і щіткою. 

3.18. Не допускати прибиральницю до прибирання біля верстата під час його 

роботи. 

3.19. Не торкатися частин верстата, що обертаються, а також обірваних та 

оголених електропроводів. 

3.20. Зупинити верстат і вимкнути електрообладнання в наступних випадках: 

- ідучи від верстата навіть на короткий час; 

- при тимчасовому припиненні роботи; 

- при перерві в подачі електроенергії; 

- під час прибирання, змащення, чищення верстата; 

- при виявленні будь-якої несправності, яка загрожує небезпекою; 

- при підтягуванні болтів, гайок та інших кріпильних деталей. 

3.21. Під час роботи на верстаті працівнику забороняється: 

- працювати на верстаті в рукавицях, а також з забинтованими пальцями без 

гумових напальчників; 

- нахиляти голову близько до фрези чи рухомої деталі; 

- спиратися на верстат і дозволяти це робити іншим; 

 залишати ключі, пристосування, інструменти, заготовки і готові вироби на 

працюючому верстаті; 

- брати і подавати через працюючий верстат будь-які предмети; 

- одягатися чи роздягатися біля працюючого верстату; 

- використовувати стиснене повітря зі шлангу для очищення столу верстата, 

оброблюваних деталей і одягу; 

- проводити виміри, перевіряти рукою чистоту поверхні оброблюваної деталі 

при працюючому верстаті; 

- знімати та встановлювати огородження робочого інструменту при 

працюючому верстаті; 

- гальмувати обертання шпинделя натиском руки на частини верстата, що 

обертаються; 

- користуватися місцевим освітленням напругою вище 42 В; 

- охолоджувати інструмент чи деталь за допомогою ганчірки; 

- при вибиванні фрези з шпинделя підтримувати її голою рукою – для цих цілей 

слід використовувати еластичну прокладку; 

- при фрезеруванні вводити руки в небезпечну зону обертання фрези; 

- прибирати стружку зі столу верстата і проводити чистку ріжучого інструменту 

при працюючому верстаті; 

- виконувати самостійно ремонт електрообладнання, заміну вимикачів, розеток, 

зіпсованих електрозапобіжників; 

- навмисно виводити з ладу запобіжні і блокувальні пристрої. 

 

 



  

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ 

4.1. Вимкнути верстат, дочекатися повної його зупинки, прибрати з верстата 

інструмент та пристосування. 

4.2. Привести в порядок робоче місце: очистити верстат від стружки, 

металевого пилу та бруду, витерти і змазати тертьові частини верстата згідно схеми 

заводу-виробника. Вимкнути робоче освітлення.  

4.3. Скласти інструмент в інструментальний ящик. Готові вироби, заготовки, 

інші матеріали і індивідуальні засоби захисту акуратно скласти на відведене для 

них місце. 

4.4. Зібрати весь використаний обтиральний матеріал у відповідну тару. 

4.5. Доповісти керівнику робіт про виконання завдання і неполадки, які виникли 

в процесі в роботи. 

4.6. Зняти спецодяг і покласти в особисту шафу для спецодягу, вимити руки і 

обличчя теплою водою з милом або прийняти душ. 

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1.Аварійна та небезпечна ситуація під час виконання робіт може виникнути в 

разі: короткого замкнення електромережі; загорання заготовок і деталей з магнію і 

його сплавів; виривання та розкидання погано закріплених заготовок, різального 

інструменту; падіння важких деталей; розкидання стружки і т.п. 

5.2. У разі припинення подачі електроенергії, в ситуації, яка може викликати 

поломку устаткування, псування оброблюваної деталі, травмування, верстат 

відключити від електромережі, не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону, 

повідомити про те, що сталося, керівнику робіт. 

5.3. При появі стуку, вібрації, зміні характерного шуму, перегріві ріжучого 

інструменту, підшипників, появі запаху гару чи диму негайно припинити роботу, 

знеструмити верстат и сповістити про це керівнику. 

5.4. При перегріванні двигуна необхідно зупинити його і дати можливість 

охолонути. Охолоджувати двигун водою або снігом забороняється. 

5.5. У разі виникнення пожежі  чи загоранні обладнання, обтирального ганчір’я 

необхідно негайно відключити верстат від електромережі, повідомити про це в 

пожежну охорону і безпосередньому керівнику та приступити до ліквідації 

осередку загорання наявними засобами пожежогасіння. 

5.6. У разі займання горючих речовин необхідно використовувати вогнегасник, 

пісок, землю або накрити вогонь брезентом. Заливати водою паливо, що горить, і 

невідключене електрообладнання забороняється. 

5.7. При раптовому вимиканні освітлення необхідно дочекатися його 

включення. Пересуватися в неосвітлених приміщеннях небезпечно. 

5.8. При виявленні найменших ознак отруєння або подразнення шкіри, слизових 

оболонок очей, верхніх дихальних шляхів необхідно негайно припинити роботу, 

повідомити про це керівника і звернутися в медпункт. 

5.9. У разі виникнення аварійної ситуації, небезпеки для свого здоров’я чи 

здоров’я оточуючих людей слід негайно припинити роботу, відключити верстат, 

покинути небезпечну зону, повідомити про небезпеку безпосередньому керівнику і 

вжити заходи по ліквідації аварійної ситуації. 



  

5.10. Якщо є потерпілі, надати їм першу медичну допомогу; при необхідності 

направити їх після цього до найближчої лікувальної установи або викликати 

швидку медичну допомогу. 

 

Відповідальність за порушення вимог інструкції з охорони праці 

•  якщо під час виконання робіт трапилась подія (надзвичайна ситуація, що 

призвела до травмування на виробництві) пов’язана з безпекою 

життєдіяльності, тощо керівник структурного підрозділу коледжу, 

працівник, зобов’язаний негайно проінформувати про випадок свого 

безпосередньо керівника, для подальшого темінового інформування про 

надзвичайну ситуацію адміністрацію коледжу та керівника підрозділу з 

охорони праці для відповідного реагування.  

 

При порушенні правил та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності з особами, 

що допустили порушення, керівник структурного підрозділу забезпечує повторне 

вивчення працівником (ками) цієї інструкції та проводиться повторний  

позаплановий інструктаж  (бесіда)  із  працівником.  

 

За порушення  вимог інструкції з ОП та БЖД, в залежності від важкості та 

наслідків, особи з вини яких виникла надзвичайна ситуація можуть бути 

притягнуті до дисциплінарної адміністративної, матеріальної або кримінальної 

відповідальності у встановленому діючим законодавством порядку. 

Дисциплінарна відповідальність полягає в оголошенні зауважень, письмової 

догани, суворої догани,  які оголошуються наказом директора коледжу за 

результатами розслідування. 

 

Адміністративна відповідальність може передбачати накладення штрафу та 

стягнення його через бухгалтерію коледжу. Таке право надано виключно 

інспекторам Держохоронпраці, що проводять розслідування. 

 

 Матеріальна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків особами, з вини 

яких трапилось руйнування, аварії, знищення матеріальних цінностей, машин, 

обладнання. Сюди ж відносяться збитки від травматизму. Матеріальне 

відшкодування проводиться за висновками розслідування інспекторами 

Держохоронпраці, правоохоронними органами у встановленому законодавством 

порядку. 

 

 Кримінальна відповідальність здійснюється виключно правоохоронними органами 

відповідного до чинного законодавства України.  

 

_________________________________  ____________ ___________ 
(посада керівника підрозділу (кабінету) — розробника)      (підпис)   (прізвище, ініціали) 

Візи: 

 



  

Керівник підрозділу з охорони праці коледжу 

_____________ _____________________ 
      (підпис)            (прізвище, ініціали) 

Юрисконсульт 

_____________ ____________________ 
      (підпис)            (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 У разі потреби інструкцію узгоджують з іншими уповноваженими службами, підрозділами і посадовими особами 

підприємства, перелік яких визначає керівник підрозділу з  охорони праці коледжу. 



  

 

 


